
Onze plannen voor  
de periode 2015-2017 

Cliënten hebben in elke levensfase nieuwe, 

andere vragen en wensen. 

Vitalis beantwoordt deze vragen graag en 

blijft hier voor  voortdurend alert en actief. 

De titel ‘A la carte’ verwijst hiernaar.
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A la carte
Iedereen is anders. Vragen en behoeften van ouderen verschillen, 

en ze veranderen ook in de loop van de tijd.  

Wij blijven ons daarom steeds ontwikkelen, in lijn met de vragen 

van ouderen. 

We zijn er om te helpen de kwaliteit en de veilig heid van het 

dagelijks leven te verbeteren.

Wij bieden daarvoor alle ondersteuning om ouderen hierbij te 

helpen. Het maakt niet uit of het nu gaat om hulp bij wonen,  

bij ontmoeten en welbevinden of om zorg en behandeling. 

We werken met kleine teams van medewerkers en vrijwilligers, 

die samen met de cliënt en diens familie onmiddellijk en ter 

plaatse kunnen besluiten wat het beste past bij de vraag.

A la carte gaat dus over de kwaliteit van het leven. Over wat 

iemand een goede dag bezorgt, een fijn of veilig gevoel geeft. 

Het gaat om ‘ertoe doen’, de dingen zo lang mogelijk zelf 

kunnen doen, en om ‘meedoen’. 
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Wat wil  

ik zelf?

De kansen en vraagstukken die de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet 

langdurige zorg (Wlz) en de krimpende overheids-

financiën met zich meebrengen, brengen Vitalis  

in een nieuwe fase. 

Het dilemma:

– Krimpende overheidsfinanciën 

– Groei van het aantal (kwetsbare) ouderen 

De uitdaging:

– Vernieuwing van onze dienstverlening

– Hoe dit te organiseren

– Hoe dit betaalbaar te houden 

Het moet anders, met behoud van kwaliteit.  

En het moet goedkoper georganiseerd en 

  uitgevoerd worden. 

Wat verandert
Meer ouderen - minder overheids financiën

Van intramuraal naar extramuraal

Trends in de zorg Ontwikkelingen in de zorg

Clienten veranderen

Wat 

zeggen 

anderen?Welke 

opties  

zijn er?

Van formele naar informele zorg

Van zorg naar kwaliteit van leven en welbevinden

Betere en meer technologische mogelijkheden

2015

37.400

2025

43.400

2040

55.700

Vergrijzing en toenemende zorgvraag
in de regio Eindhoven*

De financiële middelen blijven gelijk

Voorheen Vanaf 2015 ?

*  Bron: PBL / CBS 2013
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 Wij zijn full-service, beschikbaar voor alle  

ouderen in Eindhoven en omgeving. 

Wij ondersteunen ouderen op alle mogelijke 

manieren, voor een zo veilig en prettig  

mogelijk leven  

Onze woonzorglocaties staan midden in de wijk. 

Mensen kunnen hierdoor langer in hun eigen wijk 

blijven wonen. De zorg en diensten leveren wij 

24/7 vanuit deze locaties. Daarom zijn wij altijd in 

de buurt. Dat geef een veilig gevoel. 

  Als het netwerk kleiner wordt en het moeilijk  

is de dag in te vullen, bieden we ontmoet ings-

plaatsen met anderen  

Als wonen niet meer veilig of comfortabel voelt, 

zijn er in de eigen vertrouwde buurt mogelijk heden 

voor ontmoeten en activiteiten. Of u kunt kiezen 

voor zelf standig wonen in een sfeervolle en veilige 

omgeving. Zorg en behandeling zijn beschikbaar 

en heel dichtbij, maar ze dicteren niet het dagelijks 

leven. 

Wij bieden ook zeer intensieve zorg  

Waar mogelijk doen we dit met vakbekwame 

medewerkers in de eigen thuis situatie of heel 

dicht bij, in de buurt. 

Als het echt niet anders kan, bieden wij 

intensieve zorg in een sfeervolle omgeving.  

Met zorg en ondersteuning zo veel mogelijk 

‘zoals thuis’. 

Wat blijft
Full-service voor ouderen & zo gewoon mogelijk

Revalidatie en tijdelijke behandeling

Onze experts zijn er om samen met u de passende 

behandelmethodes te kiezen. Als revalidatie nodig 

is, kunnen wij die ook verzorgen, net als de 

thuiszorg daarna. 

 We nodigen ouderen en hun familie uit om zo  

veel mogelijk zelf te doen en mee te doen 

Onze vakbekwame medewerkers werken van 

nature met aandacht, warmte en betrokkenheid, 

en waar mogelijk in samenwerking met familie en 

mantelzorgers. 

Het wonen, de zorg, het welzijn en onze 

services zijn ons antwoord op de steeds 

veranderende vragen van mensen in deze 

levensfase  

Het resultaat van onze inzet is altijd gericht op 

veilig en comfortabel wonen met alle services,  

zelf doen, meedoen en kwaliteit van leven.

7 x 24 uur zorg

Ondersteunen

Intensieve zorg
sfeervolle omgeving

Ertoe doen

Thuiszorg

Tijdelijke behandeling

Zorg en behandeling

Revalidatie

Veilig gevoel

Zelfstandig 

Zelfstandig 

Full-service

Eindhoven en omgeving

In de buurt

Prettig leven

Ontmoetingsplaatsen

Heel dichtbij

Zoals thuis

Zelf doen

Meedoen

Vakbekwame medewerkers

Aandacht

Betrokkenheid
Samenwerking met familie

Mantelzorgers

Rugdekking
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We gaan onze zorg en dienstverlening regelen 

met vier herkenbare woonzorgconcepten, die 

aan sluiten op de vragen van ouderen:

Dichtbij (t)huis mét 7/24-rugdekking als  

het nodig is

Vitalis kiest voor ‘zo gewoon mogelijk’: veilig en 

comfortabel wonen met gemakkelijk bereikbare zorg 

en diensten, dagactiviteiten zoals samen eten of 

samen bezig zijn met kunst en cultuur. Maar ook met 

specialistische behandeling en intensieve zorg als 

dat nodig is. Het liefst thuis, als dat kan. 

Maar niet alles kan thuis of in de wijk. Voor 

revalidatie of intensieve zorg hebben wij 

gespecialiseerde centra in Eindhoven. Als  rug-

dekking voor de wijk. 

Voor de oudere mens is het belangrijk dat er in alle 

gevallen direct een oplossing beschikbaar is. 

Bijvoorbeeld bij een zeer intensieve zorgvraag. 

Vitalis garandeert deze oplossing als de klant bij 

Vitalis woont, of als de klant bij Vitalis zorg of 

services afneemt.

Vitalis 
Residenties

Vitalis 
Revalidatie

Vitalis 
Wijkzorg 

Wat is nieuw
Vier woonzorgconcepten

‘Ik wil een eigen 

veilige residentiële 

woonomgeving’ 

’Ik wil comforta bele 

zorg en luxere onder -

steuning, bij mij thuis 

en 24 uur per dag 

beschikbaar’ 

‘Ik zoek tijdelijk verblijf 

met services’ 

‘Ik wil zo snel mogelijk 

herstellen, zodat ik thuis 

weer zelfstandig ben’

‘Ik heb een beschermde 

woonomgeving nodig. 

Ik wil zoveel mogelijk 

eigen ruimte’

‘Ik wil intensieve zorg 

gericht op kwaliteit van 

leven’

‘Ik wil zorg en 

ondersteuning thuis’ 

‘Ik wil graag met 

anderen eten en 

anderen ontmoeten’ 

‘Ik wil dicht bij mijn 

dementerende partner 

blijven’

‘Ik wil in de wijk 

blijven ondanks mijn 

intensieve zorgvraag’

Vitalis 
Intensieve zorg

In de wijk Rugdekking voor de wijk

Elk woonzorgconcept krijgt de ruimte om zich 

voortdurend aan te passen aan de vraag van de 

cliënt. Met eigen pr- en marketingbeleid, met eigen 

Vitale teams van professionals, in combinatie met 

familie en vrijwilligers, met eigen onder steunende 

systemen en werkprocessen, omdat iedere cliënt 

anders is. 
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‘Ik wil zorg en 

ondersteuning thuis’ 

‘Ik wil graag met 

anderen eten en 

anderen ontmoeten’ 

‘Ik wil dicht bij mijn 

dementerende partner 

blijven’

‘Ik wil in de wijk 

blijven ondanks mijn 

intensieve zorgvraag’

Langer thuis

Voor ouderen die zolang mogelijk veilig en 

sfeervol in hun omgeving en hun wijk willen 

blijven wonen, in een eigen appartement of 

woning, met zorg aan huis, dagactiviteiten in 

de buurt en gewenste services. Wij bieden het 

aan, in en vanuit onze locaties. De locaties 

van Vitalis zijn onze ‘ankerpunten’ in de wijk.

Ambities van Vitalis Wijkzorg

–  In elke wijk van Eindhoven en omstreken 

zichtbaar zijn

–  Samen met (buurt)bewoners passende 

en betaalbare woonzorgarrangementen 

realiseren

–  Veilige zorg en ondersteuning thuis met 

behulp van techniek

1 Vitalis Wijkzorg

Ankerpunten in de wijk

Vitalis streeft naar ‘ankerpunten’ in elke wijk 

van Eindhoven, waar onze cliënten wonen 

en zorg ontvangen vanuit vaste teams, in 

combinatie met een 24-uurs bereikbaarheid 

voor zorg en services. 

De ankerpunten hebben over het algemeen 

een Grand Café/restaurant in combinatie met 

allerlei mogelijkheden voor dagactiviteiten en 

services zoals een kapsalon, winkel, kunst- en 

cultuuractiviteiten, schoonmaak et cetera.

Vanuit deze ankerpunten worden de senioren 

en oudere mensen in de wijk bediend met 

thuiszorg en services. Services die zich ook 

kunnen richten op veilig wonen in de wijk. De 

24-uurs bereikbaarheid kan worden uitgebreid 

naar mensen die zelfstandig wonen in de 

buurt van onze ankerpunten.

Al onze activiteiten zijn erop gericht om 

mensen te ondersteunen om zolang mogelijk 

zelfstandig te kunnen wonen. Is dat niet 

meer mogelijk, dan bieden wij aanvullende 

oplossingen voor wonen, zorg en welzijn.

Soms is tijdelijk aanvullende professionele 

zorg en inzet nodig. Daarom zetten we ook 

onze specialistische zorg en revalidatie in als 

extra ondersteuning in de wijk. Intensieve 

zorg en revalidatie kunnen in bepaalde 

gevallen ook thuis geleverd worden. Is 

dat niet (meer) mogelijk, dan garandeert 

Vitalis intensieve zorg en revalidatie in een 

gespecialiseerd centrum.

Producten en diensten voor thuis

–  Thuiszorg en diensten in de wijk en in  

de locaties 

–  Wijkverpleegkundige zorg 

–  Volledig Pakket Thuis (VPT)

–  Kortdurende opname

–  Verzorgingshuis zorg (ZZP 1 t/m 4) 

–  Geestelijke gezondheidszorg (ZZP GGZ-C) 

–  Kleinschalige verpleeghuiszorg / 

kleinschalig wonen 

–  Dagverzorging/ontmoeting 

–  Welzijn (servicekosten) 

–  Horeca 

–  Zorg en monitoring op afstand

 1 Vitalis De Horst 

 2 Vitalis Kronehoef 

 3 Vitalis De Dreef 

 4  Vitalis Wonen aan de Fakkellaan 

 5 Vitalis Berckelhof 

 6 Vitalis ’t Lint 

 7 Vitalis Kortonjo 

 8 Vitalis Wilgenhof/Wilgenstaete

 9 Vitalis De Hagen 

 10 Vitalis Engelsbergen

 11 Vitalis Maximiliaan

 12 Vitalis Theresia

Wandelpark Eckart

De Kade

Genneper 
Sportparken

De Hurk

TUE

Centrum

Gestel

Woensel-Zuid

HTC

Genneper Park
Stratum

A2

A67

12

11

9

10

6

8

5

2

3

1

4

7
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‘Ik zoek tijdelijk verblijf 

met services’ 

‘Ik wil zo snel mogelijk 

herstellen, zodat ik 

thuis weer zelfstandig 

ben’

Sneller, beter en leuker

Voor mensen die na een ziekenhuis-

behandeling een comfortabel tijdelijk  

verblijf met behandeling en services zoeken, 

bieden wij onze diensten aan in onze twee 

revalidatiecentra in Eindhoven. Vitalis regelt 

altijd de aansluitende thuiszorg. We voelen 

ons ook verantwoordelijk voor het herstel in 

de thuissituatie.

De samenwerking met de ziekenhuizen staat 

centraal. Vitalis Revalidatie draagt mede zorg 

voor een goede doorstroming in de zieken-

3 Vitalis Revalidatie Eindhoven2 Vitalis Residenties

Residentieel

Voor ouderen die kiezen voor een eigen, 

luxe en residentiële woonomgeving, met alle 

zorg en services. Ze zijn op zoek naar een 

specifieke beleving in wonen en ook in de 

zorg en dienst verlening.

Wij bieden deze mogelijkheden aan in ver-

schillende residenties in Eindhoven. Elke 

residentie heeft een eigen karakter en sfeer.

Ambities van Vitalis Residenties

–  Meer mogelijkheden voor intensieve 

verpleeghuiszorg thuis in een residentiële 

omgeving

– Residentiële zorg in de wijk

–   Zorg en contactmomenten via digitaal 

contact (tablets)

Wandelpark 
Eckart

De Kade

Genneper 
Sportparken

De Hurk

TUE

Centrum

Gestel

Woensel-Zuid

HTC

Genneper 
Park Stratum

A2

A67

5

3

4

2
1

Wandelpark 
Eckart

De Kade

Genneper 
Sportparken

De Hurk

TUE

Centrum

Gestel

Woensel-Zuid

HTC

Genneper 
Park Stratum

A2

A67

2

1

huizen. Vraag en aanbod worden voortdurend  

op elkaar afgestemd. Vitalis Revalidatie is op  

elk moment in staat om direct in te spelen op 

veranderingen in de omvang van het aantal 

revalidatievragen.

Ambities van Vitalis Revalidatie

–  Sneller, beter en leuker revalideren dan elders

–  Kenniscentrum in revalidatie met techniek 

(gaming)

–  Ontwikkelen van nieuwe revalidatiemethoden 

voor specifieke doelgroepen (highcare, pg en 

rehabilitatie)
 1 Vitalis De Hoeve 

 2 Vitalis Residentie Petruspark 

 3 Vitalis Residentie Gennep

 4 Vitalis Residentie Wilgenhof / Wilgenstaete 

 5 Vitalis Genderstate

 6 Vitalis Parc Imstenrade (Heerlen)

 1  Vitalis Brunswijck

 2 Vitalis Wissehaege

‘Ik wil een eigen 

veilige residentiële 

woonomgeving’ 

’Ik wil comforta bele 

zorg en luxere onder -

steuning, bij mij thuis 

en 24 uur per dag 

beschikbaar’ 

De Euren

De Kissel

Atrium 
Medisch 
Centrum 
Parkstad

Heerlen

A67

N281

6

Heerlen

Eindhoven
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Net als thuis 

Voor ouderen met intensieve zorgvragen, 

waar het thuis niet meer kan, bieden wij de 

mogelijkheid van intensieve zorg. We doen 

dit voor ouderen met zeer uiteenlopende en 

complexe vragen. We bieden ook inten sieve 

palliatieve zorg aan in ons hospice. 

We bieden een beschermde woonomgeving 

met veel ruimte voor eigen leven. Wij leveren 

de zorg met betrokkenheid en aandacht en 

gericht op de kwaliteit van leven. Daarbij 

werken we nauw samen met de familie. 

4 Vitalis Intensieve zorg Vitalis Behandelgroep 

Delen van onze specialistische hulp

Vitalis beschikt over een grote groep van circa 

zeventig specialisten op het gebied van de 

ouderenzorg. Hun kennis en kunde worden 

ingezet vanuit een aparte stichting: de Vitalis 

Behandelgroep. Dit om de samenwerking en het 

delen van onze expertise gemakkelijk te maken 

voor anderen in de zorg.

Bij de Vitalis Behandelgroep werken specialisten 

oudergeneeskunde, psychologen (GZ), 

fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, 

ergotherapeuten en muziek therapeuten. 

Uiteraard vervullen zij hun functie binnen de 

woonzorgconcepten van Vitalis.

Ambities Vitalis Behandelgroep

–  Samenwerking met huisartsen, gezondheids-

centra en ziekenhuizen uitbreiden op het 

gebied van diagnostiek en behandeling.

–  Het beschikbaar stellen van expertise aan 

kwetsbare ouderen in de wijk.

–   In samenwerking met Vitalis Revalidatie 

ontwikkelen van het kenniscentrum.

Wandelpark 
Eckart

De Kade

Genneper 
Sportparken

De Hurk

TUE

Centrum

Gestel

Woensel-Zuid

HTC

Genneper 
Park Stratum

A2

A67

3

2

1

Ambities Vitalis Intensieve zorg

–  Vanaf het eerste contact trekken we in alles 

samen op met cliënt en familie.

–  Wonen met maximale beweegruimte 

(fixatievrij).

– De cliënt kiest zelf activiteiten.

–  We werken met zorgtechnologie voor meer 

sociaal contact, kwaliteit en veiligheid voor  

de cliënten.

Producten en diensten van de 

Behandelgroep

1 Multi- en of mono-disciplinaire 

behandelingen in de vier woonzorg-

concepten en extramuraal

–  Ouderengeneeskunde

–  Psychologie

–  Fysiotherapie

–  Ergotherapie

–  Diëtetiek

–  Logopedie

–  Muziektherapie

–  Fitness voor senioren

2  Advies en begeleiding 

3  Scholing

De medewerkers van de Behandelgroep 

werken voor geheel Eindhoven, op de 

Vitalis  locaties en in de wijken.

‘Ik heb een bescherm-

de woon om geving 

nodig. Ik wil zoveel 

mogelijk eigen ruimte’

‘Ik wil intensieve zorg 

gericht op kwaliteit 

van leven’

 1 Vitalis Peppelrode

 2 Vitalis Wissehaege

 3 Vitalis Vonderhof
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Wat is anders
Werken in Vitale teams & blijven innoveren

Blijven innoveren

We geven teams de ruimte om innovaties in 

hun werk een plek te geven, en te delen met 

anderen.

Deze manier van werken wordt als normaal 

ervaren. Zo doen wij dat.

Het soort innovaties sluit aan bij de cliënt; de 

innovaties kunnen dus per woonzorgconcept 

verschillend zijn. 

Voor de innovaties hebben we twee speer-

punten:

1  Werken met zorgtechnologie waardoor meer 

contact, meer kwaliteit en veiligheid beschik-

baar is voor de cliënten

2  Kunst, cultuur en social design, voor 

ontmoeten en welbevinden

Vitalis werkt daarbij graag samen met bedrijven, 

onderwijsinstellingen en culturele instellingen. 

Samen bereik je meer!

We werken met kleine teams van medewerkers 

en vrijwilligers, die samen met de cliënt en 

diens familie onmiddellijk en ter plaatse kunnen 

besluiten wat het beste past bij de vraag. 

Voor medewerkers, vrijwilligers en teams zijn 

diverse instrumenten beschikbaar om hen te 

ondersteunen. Het team kiest deze zelf.

We nemen afscheid van de structuren en de 

bureau cratie die een betekenisvolle relatie 

tussen cliënt en medewerker in de weg staan. 

Niet alleen omdat we het met minder moeten 

doen en vanwege de efficiëntie. Maar we doen 

dit vooral omdat we gaan voor de keuzes die 

ouderen maken.

De systemen en ondersteunende staf 

veranderen. We regelen dàt wat teams nodig 

hebben om kwaliteit dichtbij te bieden.

Ambities Vitale teams

In 2015 is een start gemaakt met het werken in 

Vitale teams in alle woonzorgconcepten.  

De leiding ondersteunt de teams in hun leer-

proces. Eind 2016 zijn de Vitale teams volledig 

ingevoerd. De leiding coacht de teams en de 

ondersteunende diensten faciliteren de teams 

op maat.

 

Onderdeel van Vitalis is de woningbouw-

corporatie Vitalis Sociale Woonvormen (VSW). 

Vitalis wil in 2015 haar krachten bundelen met 

de woning bouw corporatie Wooninc. uit 

Eindhoven. Wooninc. heeft als een van haar 

belangrijkste doel stellingen: huisvesting en 

services voor ouderen in en om Eindhoven.

Met de krachtenbundeling willen we  

bereiken dat:

–  de woningbouwcorporatie VSW onderdeel 

wordt van Wooninc.,

–  Vitalis en Wooninc. zich positioneren met 

een gezamenlijk woonzorg- welzijn- en 

servicesaanbod voor (kwetsbare) ouderen in 

de wijken in en om Eindhoven, 

–  Vitalis en Wooninc. gezamenlijk gaan 

zorg dragen voor innovatie en vernieuwing 

van woonzorg concepten voor ouderen 

(ouderen kunnen gebruik maken van de ruim 

5.000 appartementen en woningen die 

speciaal voor hen geschikt zijn), 

–  innovaties plaatsvinden die nodig zijn om 

wonen, zorg en services kwalitatief hoog-

waardig en betaalbaar te houden,

–  Vitalis en Wooninc. een nieuw klanten-

service- en adviescentrum opzetten voor 

ouderen in Eindhoven.

Als wij de krachten bundelen, kunnen we in alle 

wijken van Eindhoven en omgeving woonzorg-

concepten aanbieden en de zelfstandig 

wonende ouderen in de buurt van zo’n locatie 

daarbij betrekken.

De samenwerking van beide organisaties schept 

de voorwaarden om op het gebied van wonen 

en zorg voor ouderen, in combinatie met alle 

gevraagde services, voorop te blijven lopen en 

daarmee een van de belangrijkste en beste 

aanbieders te zijn in deze regio.

Wat is anders
Samenwerking Wooninc. en Vitalis
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www.vitalisgroep.nl

Meer weten?

Vitalis klantencentrum 0800 - 2 456 456 (gratis)


